
                                                                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
Λειψοί 85001 
Πληροφορίες: Εύχαρις Μάγγου 
Ε-μαιλ: dlipson@otenet.gr 

Τηλέφωνο/Fax: 22470 41333/41418 

 

Λειψοί 26/06/2020 

                      Αρ. Πρωτ.: 1346 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  

Ο Δήμαρχος Λειψών 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
TABLETS» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λειψοί, Δημαρχείο 
Ταχ. Κώδικας: 85001 
Υπεύθυνος: Εύχαρις Μάγγου 
Τηλέφωνο: 2247041209 
FAX: 2247041418 
Email: dlipson@otenet.gr 
Ιστοσελίδα (url): https://lipsi.gov.gr/ 
β. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου  https://lipsi.gov.gr  
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιών 
δ. Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.   
ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ TABLETS» 
Περιγραφή του έργου: Ο Δήμος Λειψών επιθυμεί να προβάλει την πολιτιστική του 
κληρονομιά προσελκύοντας έλληνες και ξένους επισκέπτες στην μικρή αυτή γωνιά της 
Ελλάδας. Στόχος τη πρότασης είναι να υπάρξει ένα σύνολο εφαρμογών τόσο για 
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φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα γνωρίζει τα 
μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού. Τα κύρια σημεία προβολής 
και αξιοποίησης είναι το Νικηφόρειο εκκλησιαστικό και λαϊκό μουσείο στο οποίο ο 
επισκέπτης θα μπορεί να ξεναγηθεί με χρήση φορητών συσκευών και ακουστικών σε 
τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά) αλλά και η Παναγία του χάρου στην 
οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να ξεναγηθεί εικονικά και να γνωρίσει την ιστορία της 
εκκλησίας. Τέλος η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή του νησιού ξεκινά την παραμονή 
των Εννιάμερων της Θεοτόκου, στις 22 Αυγούστου με επίκεντρο της Παναγία του 
Χάρου και ως εκ τούτου, αντικείμενο του έργου θα είναι και η καταγραφή ιστορικών 
στιγμών από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και δυνατότητα αποθήκευσης των 
επόμενων γιορτών. 
Τα είδη της προϋπολογιζόμενης δαπάνη,  κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 72212000-4. 
στ. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  
https://lipsi.gov.gr/ 
ζ. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 40.322,59€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 50.000,00€). 
η. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στην έδρα του 
δημαρχείου Λειψών μέχρι τις 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς. 
θ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν 
την 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10:00 π.μ. 
ι. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 
4412/2016. 
ια. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό:  Δεν απαιτείται. 
ιβ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 
και παροχής υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 
ιγ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή 
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται 
δεκτές. 
ιδ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0671. Η δαπάνη 
για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α60-7341.002 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του   Δήμου Λειψών. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Ενάριθ.  έργου 2019ΕΠ06710015).  
ιε. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής https://lipsi.gov.gr/, θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 

Ο Δήμαρχος Λειψών 
 

Φώτης Μάγγος 
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